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DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD HAR —

under henvisning til artikel 70, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af
27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om
fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
("databeskyttelsesforordningen" eller "GDPR"),

under henvisning til EØS-aftalen, særligt bilag XI og protokol 37 som ændret ved afgørelse nr. 154/2018
truffet af Det Blandede EØS-Udvalg den 6. juli 20181,

under henvisning til artikel 12 og artikel 22 i Databeskyttelsesrådets forretningsorden, og

under henvisning til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen
"Databeskyttelse som en hjørnesten i borgernes indflydelse og EU's tilgang til den digitale omstilling — to
års anvendelse af den generelle forordning om databeskyttelse"2 —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJER

1 INDLEDNING

1. Databeskyttelsesforordningen indfører et krav om, at i visse tilfælde skal et brud på persondatasikkerheden
anmeldes til den kompetente nationale tilsynsmyndighed ("tilsynsmyndigheden"), og at bruddet skal
meddeles de personer, hvis personoplysninger er blevet berørt af bruddet (artikel 33 og 34).

2. Artikel 29-Gruppen udarbejdede allerede i oktober 2017 en generel vejledning om anmeldelse af brud på
datasikkerheden med en analyse af de relevante afsnit i databeskyttelsesforordningen (Retningslinjer om
anmeldelse af brud på persondatasikkerheden i henhold til forordning 2016/679, WP250) (i det følgende
benævnt "WP250-retningslinjerne")3. På grund af retningslinjernes art og timing behandlede de imidlertid
ikke alle praktiske spørgsmål tilstrækkeligt detaljeret. Der er derfor opstået et behov for en
praksisorienteret, sagsbaseret vejledning, der udnytter de erfaringer, som tilsynsmyndighederne har gjort
siden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft.

3. Dette dokument har til formål at supplere WP250-retningslinjerne og afspejler de fælles erfaringer hos
tilsynsmyndighederne i EØS, siden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft. Formålet er at hjælpe
dataansvarlige med at beslutte, hvordan brud på datasikkerheden skal håndteres, og hvilke faktorer der
skal tages hensyn til i forbindelse med risikovurderingen.

1 Henvisninger til "medlemsstater" i hele dette dokument skal forstås som henvisninger til "EØS-
medlemsstater".

2 COM(2020) 264 final af 24. juni 2020.
3 G29 WP250 rev.1, 6. februar 2018, Retningslinjer om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden i henhold

til forordning 2016/679 — godkendt af Databeskyttelsesrådet,
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052.
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4. Som led i ethvert forsøg på at afhjælpe et brud bør den dataansvarlige og databehandleren først kunne
genkende et brud. I databeskyttelsesforordningen defineres et "brud på persondatasikkerheden" i artikel 4,
nr. 12, som "et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring,
uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på
anden måde behandlet".

5. I sin udtalelse 03/2014 om underretning af brud4 og i WP250-retningslinjerne forklarede Artikel 29-
Gruppen, at brud kan kategoriseres efter følgende tre velkendte informationssikkerhedsprincipper:

 "Brud på fortrolighed" — når der foreligger uautoriseret eller hændelig videregivelse af eller adgang til
personoplysninger.

 "Brud på integritet" — når der foreligger uautoriseret eller hændelig ændring af personoplysninger.
 "Brud på tilgængelighed" — når der foreligger hændeligt eller uautoriseret tab af adgang til eller

tilintetgørelse af personoplysninger5.

6. Et brud kan potentielt have en række omfattende skadevirkninger for personer, som kan føre til fysisk,
materiel eller immateriel skade. Databeskyttelsesforordningen forklarer, at dette kan omfatte tab af kontrol
over deres personoplysninger, begrænsning af deres rettigheder, forskelsbehandling, identitetstyveri eller
-svig, finansielle tab, uautoriseret ophævelse af pseudonymisering, skade på omdømme og tab af
fortrolighed for oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt. Det kan også indebære betydelige
økonomiske eller sociale konsekvenser for de berørte personer. En af den dataansvarliges vigtigste
forpligtelser er at evaluere disse risici for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og at gennemføre
passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at imødegå dem.

7. I henhold til databeskyttelsesforordningen skal den dataansvarlige derfor:

 dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, herunder de faktiske omstændigheder ved bruddet
på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne afhjælpende foranstaltninger6

 anmelde bruddet på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden, medmindre at det er usandsynligt,
at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller
frihedsrettigheder7

 underrette den registrerede om bruddet på persondatasikkerheden, når et brud på
persondatasikkerheden sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og
frihedsrettigheder8.

8. Brud på datasikkerheden udgør problemer i sig selv, men de kan også være symptomer på en sårbar,
muligvis forældet datasikkerhedsordning, og de kan også tyde på systemsvagheder, der skal afhjælpes.
Generelt er det altid bedre at forebygge brud på datasikkerheden ved at forberede sig på forhånd, da flere

4 G29 WP213, 25. marts 2014, Udtalelse 03/2014 om underretning om brud på persondatasikkerheden, s. 5,
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/index_en.htm#maincontentSec4.

5 Se WP250-retningslinjerne, s. 7. — Det skal tages i betragtning, at et brud på datasikkerheden kan vedrøre
enten én kategori eller flere kategorier samtidig eller kombineret.

6 Artikel 33, stk. 5, i databeskyttelsesforordningen.
7 Artikel 33, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.
8 Artikel 34, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.
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konsekvenser af dem i sagens natur er irreversible. Før en dataansvarlig fuldt ud kan vurdere risikoen ved
et brud forårsaget af en form for angreb, bør den grundlæggende årsag til problemet afdækkes for at
fastslå, om eventuelle sårbarheder, der gav anledning til hændelsen, stadig er til stede og derfor stadig kan
udnyttes. I mange tilfælde er den dataansvarlige i stand til at fastslå, at hændelsen sandsynligvis vil medføre
en risiko og derfor skal anmeldes. I andre tilfælde behøver anmeldelsen ikke at blive udsat, indtil risikoen
og virkningen af bruddet er blevet vurderet fuldt ud, da den fuldstændige risikovurdering kan finde sted
parallelt med anmeldelsen, og de således indhentede oplysninger kan meddeles tilsynsmyndigheden
trinvist uden unødig yderligere forsinkelse9.

9. Bruddet bør anmeldes, når den dataansvarlige mener, at det sandsynligvis vil medføre en risiko for den
registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. De dataansvarlige bør foretage denne vurdering, når de
bliver opmærksomme på bruddet. Den dataansvarlige bør ikke vente på en detaljeret kriminalteknisk
undersøgelse og (tidlige) afbødende foranstaltninger, før den vurderer, om bruddet på datasikkerheden
sandsynligvis vil medføre en risiko og derfor bør anmeldes.

10. Hvis en dataansvarlig selv vurderer risikoen som usandsynlig, men det viser sig, at risikoen er til stede, kan
den kompetente tilsynsmyndighed anvende sine korrigerende beføjelser og beslutte at pålægge sanktioner.

11. Alle dataansvarlige og databehandlere bør have indført planer og procedurer for håndtering af eventuelle
brud på datasikkerheden. Organisationer bør have klare rapporteringsveje og personer, der er ansvarlige
for visse aspekter af inddrivelsesprocessen

12. Uddannelse i og bevidstgørelse om databeskyttelsesspørgsmål for den dataansvarliges og
databehandlerens personale med fokus på håndtering af brud på persondatasikkerheden (afdækning af en
hændelse i forbindelse med brud på persondatasikkerheden og yderligere foranstaltninger, der skal træffes
osv.) er også afgørende for de dataansvarlige og databehandlerne. Denne uddannelse bør gentages
regelmæssigt, afhængigt af typen af behandlingsaktivitet og den dataansvarliges størrelse, idet der tages
højde for de seneste tendenser og varslinger vedrørende cyberangreb eller andre sikkerhedshændelser.

13. Princippet om ansvarlighed og begrebet databeskyttelse gennem design kan omfatte analyser, der indgår i
en dataansvarligs og databehandlers egen håndbog om behandling af brud på persondatasikkerheden, som
har til formål at fastslå fakta for hver enkelt del af behandlingen i alle vigtige faser af aktiviteten. Hvis en
sådan håndbog er til rådighed, vil den være en meget hurtigere informationskilde, der gør det muligt for
dataansvarlige og databehandlere at afbøde risiciene og opfylde forpligtelserne uden unødig forsinkelse.
Dette ville sikre, at personer i organisationen, hvis der skulle opstå et brud på persondatasikkerheden, ville
vide, hvad de skulle gøre, og at hændelsen sandsynligvis ville blive håndteret hurtigere, end hvis der ikke
var indført modforanstaltninger eller planer.

14. Selv om de sager, der præsenteres nedenfor, er fiktive, er de baseret på typiske sager fra
tilsynsmyndighedens kollektive erfaringer med anmeldelser af brud på datasikkerheden. De analyser, der
tilbydes, vedrører udtrykkeligt de sager, som undersøges, men med det formål at hjælpe de dataansvarlige
med at vurdere deres egne brud på datasikkerheden. Enhver ændring af omstændighederne i de tilfælde,
der er beskrevet nedenfor, kan føre til forskellige eller mere signifikante risikoniveauer og dermed kræve
andre eller yderligere foranstaltninger. Disse retningslinjer strukturerer sagerne efter bestemte kategorier
af brud (f.eks. ransomware-angreb). Der er behov for visse afbødende foranstaltninger i hvert enkelt
tilfælde i forbindelse med en bestemt kategori af brud. Disse foranstaltninger gentages ikke nødvendigvis i

9 Artikel 33, stk. 4, i databeskyttelsesforordningen.
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hver enkelt analyse, der tilhører samme kategori af brud. For de tilfælde, der tilhører samme kategori, er
det kun forskellene, der er angivet. Læseren bør derfor læse alle sager, der er relevante for den relevante
kategori af et brud, for at afdække og skelne mellem alle de korrekte foranstaltninger, der skal træffes.

15. Den interne dokumentation for et brud er en forpligtelse, der er uafhængig af de risici, der er forbundet
med bruddet, og skal foretages i hvert enkelt tilfælde. De sager, der er beskrevet nedenfor, forsøger at
kaste lys over, om bruddet skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, og om det skal meddeles de berørte
registrerede.

2 RANSOMWARE

16. En hyppig årsag til en anmeldelse af brud på datasikkerheden er et ransomware-angreb, som den
dataansvarlige udsættes for. I disse tilfælde krypterer en ondsindet kode personoplysningerne, og
angriberen anmoder derefter den dataansvarlige om en løsesum til gengæld for dekrypteringskoden.
Denne form for angreb kan normalt klassificeres som et brud på tilgængeligheden, men ofte kan der også
forekomme brud på fortroligheden.

2.1 SAG nr. 01: Ransomware med korrekt backup og uden eksfiltrering

17. I dette tilfælde blev følgende elementer fra definitionen af et "brud på persondatasikkerheden" realiseret:
et brud på sikkerheden førte til ulovlig ændring og uautoriseret adgang til opbevarede personoplysninger.

2.1.1 SAG nr. 01 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
18. Som med alle de risici, som eksterne aktører udgør, kan sandsynligheden for, at et ransomware-angreb

lykkes, reduceres drastisk ved at stramme sikkerheden i datakontrolmiljøet. Størstedelen af disse brud kan
forebygges ved at sikre, at der er truffet passende organisatoriske, fysiske og teknologiske
sikkerhedsforanstaltninger. Eksempler på sådanne foranstaltninger er egnede programrettelser (patch
management) og anvendelse af et passende system til detektion af malware. En passende og separat
sikkerhedskopi vil bidrage til at afbøde konsekvenserne af et vellykket angreb, hvis det skulle ske. Desuden
vil et program for uddannelse, oplæring og bevidstgørelse af medarbejderne (SETA) bidrage til at forebygge
og genkende denne form for angreb. (En liste over anbefalede foranstaltninger findes i afsnit 2.5). Blandt
disse foranstaltninger er en egentlig patch management, der sikrer, at systemerne er ajourførte, og at alle

En lille forarbejdningsvirksomheds computersystemer blev udsat for et ransomware-angreb, og
oplysninger lagret i disse systemer blev krypteret. Den dataansvarlige anvendte kryptering i hvile, så
alle oplysninger, der blev tilgået via ransomware, var lagret i krypteret form ved hjælp af en avanceret
krypteringsalgoritme. Dekrypteringsnøglen blev ikke kompromitteret under angrebet, dvs. at
angriberen hverken kunne få adgang til den eller bruge den indirekte. Angriberen havde derfor kun
adgang til krypterede personoplysninger. Navnlig blev hverken selskabets e-mailsystem eller noget
kundesystem, der blev anvendt til at få adgang til det, berørt. Virksomheden bruger ekspertisen fra
en ekstern cybersikkerhedsvirksomhed til at undersøge hændelsen. Logfiler, der sporer alle
datastrømme, som forlader virksomheden (herunder udgående e-mail), er tilgængelige. Efter at have
analyseret logfilerne og de data, der er indsamlet af de detektionssystemer, som virksomheden har
anvendt, fastslog en intern undersøgelse med støtte fra den eksterne cybersikkerhedsvirksomhed
med sikkerhed, at gerningsmanden kun krypterede data uden at eksfiltrere dem. Logfilerne viser
ingen udgående datastrømme inden for tidsrammen for angrebet. De personoplysninger, der er
berørt af bruddet, vedrører virksomhedens kunder og ansatte, i alt nogle få dusin personer. Der var
let adgang til en backup, og dataene blev genoprettet få timer efter angrebet. Bruddet havde ingen
konsekvenser for den dataansvarliges daglige drift. Der har ikke været nogen forsinkelse i
medarbejdernes betalinger eller behandlingen af kundeanmodninger.
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kendte sårbarheder i de anvendte systemer er rettet, en af de vigtigste, da de fleste ransomware-angreb
udnytter velkendte sårbarheder.

19. Ved vurderingen af risiciene bør den dataansvarlige undersøge bruddet og afdække typen af den
ondsindede kode for at forstå de mulige konsekvenser af angrebet. Blandt de risici, der skal tages i
betragtning, er risikoen for, at data blev eksfiltreret uden at efterlade et spor i systemernes logfiler.

20. I dette eksempel havde angriberen adgang til personoplysninger, og fortroligheden af den kode, der
indeholdt personoplysninger i krypteret form, blev kompromitteret. Oplysninger, der kan være blevet
eksfiltreret, kan imidlertid ikke læses eller anvendes af gerningsmanden, i det mindste ikke på nuværende
tidspunkt. Den krypteringsteknik, der anvendes af den dataansvarlige, er i overensstemmelse med det
aktuelle tekniske niveau, og dekrypteringsnøglen blev ikke kompromitteret og kunne formentlig heller ikke
bestemmes på anden vis. Som følge heraf reduceres fortrolighedsrisiciene for fysiske personers rettigheder
og frihedsrettigheder til et minimum, medmindre kryptoanalytiske fremskridt gør de krypterede data
forståelige i fremtiden.

21. Den dataansvarlige bør overveje risikoen for enkeltpersoner som følge af bruddet10. I dette tilfælde ser det
ud til, at risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder skyldes den manglende
tilgængelighed af personoplysningerne, og fortroligheden af personoplysningerne kompromitteres ikke11. I
dette eksempel blev de negative virkninger af bruddet afbødet ret kort tid efter, at bruddet fandt sted. En
passende backupordning12 gør virkningerne af bruddet mindre alvorlige, og her har den dataansvarlige
været i stand til at gøre effektiv brug af det.

22. Med hensyn til alvoren af konsekvenserne for de registrerede kunne der kun konstateres mindre
konsekvenser, da de berørte oplysninger blev genoprettet inden for få timer, bruddet ikke havde nogen
konsekvenser for den dataansvarliges daglige drift og ikke havde nogen væsentlig indvirkning på de
registrerede (f.eks. medarbejderbetalinger eller behandling af kundeanmodninger).

2.1.2 SAG nr. 01 — Afbødning og forpligtelser
23. Uden en backup er der få foranstaltninger, som den dataansvarlige kan træffe for at afhjælpe tabet af

personoplysninger, og oplysningerne skal indsamles igen. I dette særlige tilfælde kan virkningerne af

10 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til A29-Gruppens
retningslinjer for konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (DPIA) og bestemmelse af, om
behandlingen "sandsynligvis indebærer en høj risiko" i henhold til forordning 2016/679, WP248 rev. 01 —
godkendt af Databeskyttelsesrådet, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236, s. 9.

11 Teknisk set vil kryptering af data omfatte "adgang" til oprindelige data og i forbindelse med ransomware
sletning af de oprindelige data — dataene skal tilgås ved hjælp af ransomware-kode for at kryptere dem og
fjerne de oprindelige data. En angriber kan tage en kopi af originalen inden sletningen, men personoplysninger
trækkes ikke altid ud. Efterhånden som en dataansvarligs undersøgelse skrider frem, kan der komme nye
oplysninger frem med henblik på at ændre denne vurdering. Adgang, der medfører ulovlig tilintetgørelse, tab,
ændring, uautoriseret videregivelse af personoplysningerne eller en sikkerhedsrisiko for en registreret, selv
uden fortolkning af oplysningerne, kan være lige så alvorlig som adgang med fortolkning af
personoplysningerne.

12 Backupprocedurerne bør være strukturerede, konsekvente og repeterbare. Eksempler på backupprocedurer
er 3-2-1-metoden og bedstefar-far-søn-metoden. Enhver metode bør altid afprøves med hensyn til, hvor
effektivt den dækker, og hvornår data skal genoprettes. Afprøvningen bør også gentages med mellemrum,
navnlig når der sker ændringer i behandlingsaktiviteten eller omstændighederne i forbindelse hermed for at
sikre systemets integritet.
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angrebet imidlertid effektivt begrænses ved at nulstille alle kompromitterede systemer til en ren tilstand,
der vides at være fri for ondsindede koder, og dermed rette sårbarhederne og genoprette de berørte data
kort efter angrebet. Uden en backup går data tabt, og alvoren kan stige, fordi risiciene eller virkningerne
for enkeltpersoner også kan gøre det.

24. Rettidigheden af en effektiv genoprettelse af data fra den umiddelbart tilgængelige backup er en vigtig
variabel ved analysen af bruddet. Fastsættelsen af en passende tidsramme for genetablering af de
kompromitterede data afhænger af de særlige omstændigheder ved det pågældende brud. Ifølge
databeskyttelsesforordningen skal brud på persondatasikkerheden anmeldes uden unødig forsinkelse og
om muligt senest efter 72 timer. Det kan derfor fastslås, at det under alle omstændigheder ikke er tilrådeligt
at overskride fristen på 72 timer, men når der er tale om sager med højt risikoniveau, kan selv det at
overholde denne frist betragtes som utilfredsstillende.

25. I dette tilfælde fastslog den dataansvarlige efter en detaljeret konsekvensanalyse og hændelseshåndtering,
at bruddet sandsynligvis ikke ville medføre en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder,
hvorfor det ikke er nødvendigt at underrette de registrerede, og bruddet kræver heller ikke en anmeldelse
til tilsynsmyndigheden. Som alle brud på datasikkerheden bør det dog dokumenteres i overensstemmelse
med artikel 33, stk. 5. Organisationen kan også have behov for (eller senere blive pålagt af
tilsynsmyndigheden) at ajourføre og afhjælpe sine organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger
og -procedurer for personoplysninger og risikobegrænsende foranstaltninger og procedurer. Inden for
rammerne af denne ajourføring og afhjælpning bør organisationen foretage en grundig undersøgelse af
bruddet og afdække årsagerne og de metoder, som gerningsmanden anvender, for at forhindre lignende
hændelser i fremtiden.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

 X X

2.2 SAG nr. 02: Ransomware uden korrekt backup

2.2.1 SAG nr. 02 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
26. Den dataansvarlige burde have truffet de samme forudgående foranstaltninger som nævnt i del 2.1. og i

afsnit 2.9. Den største forskel i forhold til den foregående sag er manglen på en elektronisk backup og
manglen på kryptering i hvile. Dette fører til kritiske forskelle i de følgende trin.

27. Ved vurderingen af risiciene bør den dataansvarlige undersøge infiltreringsmetoden og afdække typen af
den ondsindede kode for at forstå de mulige konsekvenser af angrebet. I dette eksempel krypterede
ransomwaren personoplysningerne uden at eksfiltrere dem. Som følge heraf ser det ud til, at risiciene for

En af de computere, der blev anvendt af en landbrugsvirksomhed, blev udsat for et ransomware-
angreb, og dens data blev krypteret af angriberen. Virksomheden bruger ekspertisen fra en ekstern
cybersikkerhedsvirksomhed til at overvåge deres netværk. Logfiler, der sporer alle datastrømme,
som forlader virksomheden (herunder udgående e-mail), er tilgængelige. Efter at have analyseret
logfilerne og de data, som andre detektionssystemer har indsamlet, fastslog den interne
undersøgelse med hjælp fra cybersikkerhedsvirksomheden, at gerningsmanden kun krypterede
dataene uden at eksfiltrere dem. Logfilerne viser ingen udgående datastrømme inden for
tidsrammen for angrebet. De personoplysninger, der er berørt af bruddet, vedrører virksomhedens
ansatte og kunder, i alt nogle få dusin personer. Ingen særlige kategorier af oplysninger blev berørt.
Der fandtes ingen backup i elektronisk form. De fleste data blev genoprettet ved hjælp af
papirbackup. Genoprettelsen af dataene tog fem arbejdsdage og førte til mindre forsinkelser i
leveringen af ordrer til kunderne.
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de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder skyldes den manglende tilgængelighed af
personoplysningerne, og fortroligheden af personoplysningerne kompromitteres ikke. En grundig
undersøgelse af firewall-logfilerne og konsekvenserne heraf er afgørende for at fastslå risikoen. Den
dataansvarlige bør efter anmodning fremlægge de faktiske resultater af disse undersøgelser.

28. Den dataansvarlige skal huske på, at hvis angrebet er mere sofistikeret, har malwaren funktionen til at
redigere logfiler og fjerne sporet. I betragtning af at logfilerne ikke sendes eller kopieres til en central
logserver, kan den dataansvarlige, selv efter en grundig undersøgelse, der har vist, at personoplysningerne
ikke er blevet eksfiltreret af angriberen, således ikke erklære, at den manglende registrering af en logfil
beviser, at der ikke er sket nogen eksfiltrering, hvorfor sandsynligheden for et brud på fortroligheden ikke
helt kan afvises.

29. Den dataansvarlige bør vurdere risikoen ved dette brud13, hvis angriberen fik adgang til oplysningerne. I
forbindelse med risikovurderingen bør den dataansvarlige også tage hensyn til arten, følsomheden, omfanget
og konteksten af de personoplysninger, der er berørt af bruddet. I dette tilfælde berøres ingen særlige
kategorier af personoplysninger, og mængden af krænkede oplysninger og antallet af berørte registrerede
er lavt.

30. Indsamling af nøjagtige oplysninger om uautoriseret adgang er afgørende for at fastslå risikoniveauet og
forhindre et nyt eller fortsat angreb. Hvis oplysningerne var blevet kopieret fra databasen, ville det naturligvis
have været en risikoforøgende faktor. Hvis der er usikkerhed om de nærmere omstændigheder ved den
ulovlige adgang, bør det dårligere scenarie overvejes, og risikoen bør vurderes i overensstemmelse hermed.

31. Manglen på en backupdatabase kan betragtes som en risikofremmende faktor afhængigt af alvoren af
konsekvenserne for de registrerede som følge af den manglende tilgængelighed af dataene.

2.2.2 SAG nr. 02 — Afbødning og forpligtelser
32. Uden backup er der kun få foranstaltninger, som den dataansvarlige kan træffe for at afhjælpe tabet af

personoplysninger, og oplysningerne skal indsamles igen, medmindre en anden kilde er tilgængelig (f.eks. e-
mails om ordrebekræftelse). Uden backup kan oplysningerne gå tabt, og alvoren vil afhænge af
konsekvenserne for de enkelte.

33. Genoprettelsen af oplysningerne bør ikke være alt for problematisk14, hvis de stadig er tilgængelige på papir,
men i betragtning af manglen på en elektronisk backupdatabase anses en anmeldelse til tilsynsmyndigheden
for nødvendig, da genoprettelsen af oplysningerne tog nogen tid og kan forårsage forsinkelser i leveringen af
ordrer til kunderne, og en betydelig mængde metadata (f.eks. logfiler, tidsstempler) kan måske ikke
genoprettes.

34. Underretning af de registrerede om bruddet kan også afhænge af, hvor længe personoplysningerne er
utilgængelige, og de vanskeligheder, det kan medføre i den dataansvarliges virksomhed som følge heraf
(f.eks. forsinkelser i overførslen af medarbejdernes betalinger). Da disse forsinkelser i betalinger og
leverancer kan medføre økonomiske tab for de personer, hvis data er blevet kompromitteret, kan det også

13 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.
14 Dette vil afhænge af personoplysningernes kompleksitet og struktur. I de mest komplekse scenarier kan

retablering af dataintegritet, overensstemmelse med metadata, sikring af korrekte relationer inden for
datastrukturer og kontrol af oplysningernes nøjagtighed kræve betydelige ressourcer og en betydelig indsats.
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hævdes, at bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko. Det er heller ikke muligt at undgå at informere de
registrerede, hvis der er brug for deres bidrag til at genoprette de krypterede oplysninger.

35. Denne sag tjener som eksempel på et ransomware-angreb med risiko for de registreredes rettigheder og
frihedsrettigheder, men som ikke når op på en høj risiko. Den bør dokumenteres i overensstemmelse med
artikel 33, stk. 5, og meddeles tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 33, stk. 1. Organisationen
kan også have behov for (eller blive pålagt af tilsynsmyndigheden) at ajourføre og afhjælpe sine
organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer for personoplysninger og
risikobegrænsende foranstaltninger og procedurer.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  X

2.3 SAG nr. 03: Ransomware med backup og uden eksfiltration på et hospital

2.3.1 SAG nr. 03 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
36. Den dataansvarlige burde have truffet de samme forudgående foranstaltninger som nævnt i del 2.1. og i

afsnit 2.5. Den største forskel i forhold til den tidligere sag er den store alvor af konsekvenserne for en
væsentlig del af de registrerede15.

37. Mængden af oplysninger i bruddet og antallet af berørte registrerede er høj, fordi hospitalerne normalt
behandler store mængder oplysninger. Det forhold, at oplysningerne ikke er tilgængelige, har stor indvirkning
på en væsentlig del af de registrerede. Desuden er der en tilbageværende risiko for, at der er stor alvor
forbundet med patientoplysningernes fortrolighed.

38. Typen af brud, arten, følsomheden og mængden af personoplysninger, der er berørt af bruddet, er vigtig.
Selv om der fandtes en backup af dataene, som kunne genoprettes på nogle få dage, er der stadig en høj
risiko på grund af alvoren af konsekvenserne for de registrerede som følge af den manglende tilgængelighed
af dataene på tidspunktet for angrebet og de efterfølgende dage.

2.3.2 SAG nr. 03 — Afbødning og forpligtelser
39. En anmeldelse til tilsynsmyndigheden anses for nødvendig, da der er tale om særlige kategorier af

personoplysninger, og genoprettelsen af oplysningerne kan tage lang tid, hvilket vil føre til store forsinkelser
i patientbehandlingen. Det er nødvendigt at informere de registrerede om bruddet på grund af

15 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.

Et hospitals/sundhedscenters informationssystem blev udsat for et ransomware-angreb, og en
betydelig del af dets data blev krypteret af angriberen. Virksomheden bruger ekspertisen fra en
ekstern cybersikkerhedsvirksomhed til at overvåge deres netværk. Logfiler, der sporer alle
datastrømme, som forlader virksomheden (herunder udgående e-mail), er tilgængelige. Efter at have
analyseret logfilerne og de data, som de andre detektionssystemer har indsamlet, fastslog den interne
undersøgelse med hjælp fra cybersikkerhedsvirksomheden, at gerningsmanden kun krypterede
dataene uden at eksfiltrere dem. Logfilerne viser ingen udgående datastrømme inden for tidsrammen
for angrebet. De personoplysninger, der er berørt af bruddet, vedrører ansatte og patienter, som
repræsenterede tusindvis af personer. Backup var tilgængelig i elektronisk form. De fleste data blev
genoprettet, men denne operation varede to arbejdsdage og medførte store forsinkelser i
behandlingen af patienter og dermed aflyste/udsatte kirurgiske indgreb og en sænkning af
serviceniveauet på grund af systemernes manglende tilgængelighed.
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konsekvenserne for patienterne, selv efter at de krypterede oplysninger er blevet genoprettet. Selv om
oplysninger vedrørende alle patienter, der blev behandlet på hospitalet i de seneste år, er blevet krypteret,
var det kun de patienter, der var planlagt til behandling på hospitalet i den periode, hvor computersystemet
ikke var tilgængeligt, som blev påvirket. Den dataansvarlige bør underrette disse patienter direkte om
bruddet på datasikkerheden. Direkte underretning af andre patienter, hvoraf nogle måske ikke har været på
hospitalet i mere end tyve år, er muligvis ikke påkrævet på grund af undtagelsen i artikel 34, stk. 3, litra c). I
så fald skal der i stedet foretages en offentlig meddelelse16 eller tilsvarende foranstaltning, hvorved de
registrerede underrettes på en tilsvarende effektiv måde. I dette tilfælde bør hospitalet offentliggøre
ransomware-angrebet og dets virkninger.

40. Denne sag tjener som eksempel på et ransomware-angreb med høj risiko for de registreredes rettigheder og
frihedsrettigheder. Angrebet bør dokumenteres i overensstemmelse med artikel 33, stk. 5, meddeles
tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, og meddeles de registrerede i
overensstemmelse med artikel 34, stk. 1. Organisationen skal også ajourføre og rette op på sin
organisatoriske og tekniske sikkerhedsbehandling af personoplysninger og risikobegrænsende
foranstaltninger og procedurer.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici

Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  

2.4 SAG nr. 04: Ransomware uden backup og med eksfiltration

2.4.1 SAG nr. 04 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
41. Den dataansvarlige burde have truffet de samme forudgående foranstaltninger som nævnt i del 2.1. og i

afsnit 2.5. Selv om der var en backup, blev den også påvirket af angrebet. Denne ordning alene rejser
spørgsmål om kvaliteten af den dataansvarliges forudgående IT-sikkerhedsforanstaltninger og bør
undersøges nærmere under undersøgelsen, da en veludformet backupordning skal kunne opbevare flere
backupfiler sikkert uden adgang fra hovedsystemet, da de ellers kunne blive kompromitteret ved samme

16 I betragtning 86 i databeskyttelsesforordningen forklares følgende: "Sådanne underretninger til registrerede
bør gives, så snart det med rimelighed er muligt og i tæt samarbejde med tilsynsmyndigheden, i
overensstemmelse med retningslinjer, der er udstukket af denne eller af andre relevante myndigheder, såsom
de retshåndhævende myndigheder. Eksempelvis kræver behovet for at begrænse en umiddelbar risiko for skade
omgående underretning af registrerede, mens behovet for at gennemføre passende foranstaltninger mod
fortsatte eller lignende brud på persondatasikkerheden kan begrunde en længere frist for underretning.

En offentlig transportvirksomheds server blev udsat for et ransomware-angreb, og dens data blev
krypteret af angriberen. Ifølge resultaterne af den interne undersøgelse har gerningsmanden ikke blot
krypteret oplysningerne, men også eksfiltreret dem. Den type oplysninger, der var omfattet af
bruddet, var personoplysninger om kunder og ansatte og om de flere tusinde personer, der bruger
virksomhedens tjenester (f.eks. køb af billetter online). Ud over grundlæggende identitetsdata er
identitetskortnumre og finansielle oplysninger såsom kreditkortoplysninger omfattet af bruddet. Der
fandtes en backupdatabase, men den blev også krypteret af angriberen.
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angreb. Desuden kan der gå flere dage, hvor ransomware-angreb ikke opdages, og hvor sjældent anvendte
oplysninger langsomt krypteres. Dette kan gøre flere backups ubrugelige, så backup bør også tages med
jævne mellemrum og isoleres. Dette vil øge sandsynligheden for genopretning, om end med øgede tabsdata.

42. Dette brud vedrører ikke kun datatilgængelighed, men også fortrolighed, da angriberen kan have ændret
og/eller kopieret data fra serveren. Denne type brud medfører derfor en høj risiko17.

43. Arten, følsomheden og mængden af personoplysninger øger risiciene yderligere, fordi antallet af berørte
personer er højt, og det samme gælder den samlede mængde af berørte personoplysninger. Ud over
grundlæggende identitetsoplysninger er der også tale om identitetsdokumenter og finansielle data såsom
kreditkortoplysninger. Et brud på datasikkerheden vedrørende disse typer oplysninger udgør i sig selv en høj
risiko, og hvis de behandles sammen, kan de bl.a. anvendes til identitetstyveri eller -svig.

44. På grund af enten mangelfuld serverlogik eller organisatoriske kontroller blev backupfilerne påvirket af
ransomwaren, hvilket forhindrede genoprettelsen af data og øgede risikoen.

45. Dette brud på datasikkerheden udgør en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder,
fordi det sandsynligvis kan føre til både materiel skade (f.eks. finansielt tab, fordi kreditkortoplysninger blev
påvirket) og immateriel skade (f.eks. identitetstyveri eller svig, da identitetsoplysninger blev berørt).

2.4.2 SAG nr. 04 — Afbødning og forpligtelser
46. Det er vigtigt at kommunikere med de registrerede, så de kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at

undgå materiel skade (f.eks. blokere deres kreditkort).

47. Ud over at dokumentere bruddet i henhold til artikel 33, stk. 5, er en anmeldelse til tilsynsmyndigheden også
obligatorisk i dette tilfælde (artikel 33, stk. 1), og den dataansvarlige er også forpligtet til at underrette de
registrerede om bruddet (artikel 34, stk. 1). Sidstnævnte kan ske personligt, men for personer, hvor der ikke
foreligger kontaktoplysninger, bør den dataansvarlige gøre dette offentligt, forudsat at en sådan
underretning ikke vil kunne medføre yderligere negative konsekvenser for de registrerede, f.eks. gennem en
anmeldelse på den dataansvarliges websted. I sidstnævnte tilfælde kræves der en præcis og klar meddelelse
på den dataansvarliges hjemmeside med præcise henvisninger til de relevante bestemmelser i
databeskyttelsesforordningen. Organisationen kan også være nødt til at ajourføre og afhjælpe sine
organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer for personoplysninger og
risikobegrænsende foranstaltninger og procedurer.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici

Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  

2.5 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger til forebyggelse/afbødning af virkningerne
af ransomware-angreb

48. Det forhold, at et ransomware-angreb kunne have fundet sted, er normalt et tegn på en eller flere
sårbarheder i den dataansvarliges system. Dette gælder også i ransomwaresager, hvor personoplysningerne
er blevet krypteret, men ikke er blevet eksfiltreret. Uanset resultatet og konsekvenserne af angrebet kan
betydningen af en altomfattende evaluering af datasikkerhedssystemet — med særlig vægt på IT-sikkerhed

17 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.
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— ikke understreges nok. De afdækkede svagheder og sikkerhedshuller skal dokumenteres og straks
afhjælpes.

49. Tilrådelige foranstaltninger:

(Nedenstående liste over foranstaltninger er på ingen måde udtømmende eller altomfattende. Målet er
snarere at tilvejebringe forebyggelsesidéer og mulige løsninger. Hver behandlingsaktivitet er forskellig,
og den dataansvarlige bør derfor træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der passer bedst til den
givne situation).

 Holde firmwaren, operativsystemet og applikationssoftwaren på servere, klientmaskiner, aktive
netkomponenter og andre maskiner på samme LAN (herunder wi-fi-enheder) ajour. Sikre, at der er
indført passende IT-sikkerhedsforanstaltninger, sikre, at de er effektive, og holde dem regelmæssigt
ajour, når behandlingen eller omstændighederne ændrer sig eller udvikler sig. Dette omfatter opbevaring
af detaljerede logfiler over, hvilke patches der anvendes ved hvilket tidsstempel.

 Udforme og tilrettelægge behandlingssystemer og -infrastruktur til segmentering eller isolering af
datasystemer og -netværk for at undgå udbredelse af malware inden for organisationen og til eksterne
systemer.

 Indføre en ajourført, sikker og afprøvet backupprocedure. Medier til mellem- og langsigtet backup bør
holdes adskilt fra operationel datalagring og uden for tredjeparters rækkevidde, selv i tilfælde af et
vellykket angreb (f.eks. daglig trinvis backup og fuld ugentlig backup).

 Have/opnå en passende, ajourført, effektiv og integreret software til bekæmpelse af malware.
 Have en passende, ajourført, effektiv og integreret firewall og tilsvarende system til detektion og

forebyggelse af indtrængen. Lede netværkstrafikken gennem detektion af firewall/indtrængen, også i
tilfælde af hjemmekontor eller mobilt arbejde (f.eks. ved at anvende VPN-forbindelser til organisatoriske
sikkerhedsmekanismer, når de får adgang til internettet).

 Uddanne medarbejderne i metoder til at genkende og forebygge IT-angreb. Den dataansvarlige bør
tilvejebringe midler til at fastslå, om e-mails og meddelelser, der er modtaget ved hjælp af andre
kommunikationsmidler, er autentiske og pålidelige. Medarbejderne bør uddannes i at genkende, når et
sådant angreb har fundet sted, hvordan de kan tage endepunktet ud af nettet, og deres forpligtelse til
straks at indberette det til den sikkerhedsansvarlige.

 Understrege behovet for at afdække typen af den ondsindede kode for at se konsekvenserne af angrebet
og være i stand til at finde de rette foranstaltninger til at afbøde risikoen. Hvis et ransomware-angreb er
lykkedes, og der ikke er nogen backup til rådighed, kan værktøjer som dem, der er til rådighed i
forbindelse med projektet "no more ransom" (nomoreransom.org), anvendes til at hente data. Hvis der
imidlertid er en sikker backup til rådighed, tilrådes det at retablere dataene fra den.

 Videresende eller kopiere alle logfiler til en central logserver (eventuelt med signering eller kryptografisk
tidsstempling af logfiler).

 Sikre stærk kryptering og flerfaktorautentifikation, navnlig med henblik på administrativ adgang til IT-
systemer, hensigtsmæssig forvaltning af nøgler og adgangskoder.

 Udføre sårbarheds- og penetrationstest med jævne mellemrum.
 Oprette en IT-sikkerhedshændelsesenhed (CSIRT) eller IT-beredskabsenhed (CERT) i organisationen eller

tilslutte sig en kollektiv CSIRT/CERT. Udarbejde en katastrofeberedskabsplan, en
katastrofegenopretningsplan og en driftskontinuitetsplan og sikre, at disse afprøves grundigt.

 Gennemgå, afprøve og ajourføre risikoanalysen, når der foretages en vurdering af modforanstaltninger.
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3 ANGREB MED EKSFILTRERING AF DATA

50. Angreb, der udnytter sårbarheder i tjenester, som den dataansvarlige tilbyder tredjeparter over internettet,
f.eks. begået ved injektionsangreb (f.eks. SQL-injektion, path traversal), kompromitterende websteder og
lignende metoder, kan ligne ransomware-angreb, idet risikoen hidrører fra en uautoriseret tredjeparts
handlinger, men disse angreb har typisk til formål at kopiere, eksfiltrere og misbruge personoplysninger til
ondsindet formål. Der er således hovedsagelig tale om brud på fortroligheden og muligvis også
dataintegriteten. Hvis den dataansvarlige dog er bekendt med karakteristikaene ved denne type brud, er der
mange foranstaltninger til rådighed for dataansvarlige, som i væsentlig grad kan mindske risikoen for, at et
angreb gennemføres.

3.1 SAG nr. 05: Eksfiltration af jobansøgningsoplysninger fra et websted

3.1.1 SAG nr. 05 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
51. Sikkerheden i den dataansvarliges miljø er yderst vigtig, da størstedelen af disse brud kan forebygges ved at

sikre, at alle systemer hele tiden opdateres, følsomme oplysninger krypteres, og applikationer udvikles i
henhold til høje sikkerhedsstandarder såsom stærk autentifikation, foranstaltninger mod brute force, angreb,
"undgåelse" eller "rensning"18 af brugerinput osv. Periodiske IT-sikkerhedskontroller, sårbarhedsvurderinger
og penetrationstest er også nødvendige for at opdage disse sårbarheder på forhånd og afhjælpe dem. I dette
særlige tilfælde kan værktøjer til overvågning af filintegritet i produktionsmiljøet have bidraget til at opdage
den tilførte kode. (En liste over de foranstaltninger, der anbefales, findes i afsnit 3.7.).

52. Den dataansvarlige bør altid begynde undersøgelsen af bruddet ved at afdække typen af angrebet og dets
metoder for at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes. For at gøre det hurtigt og effektivt bør den
dataansvarlige have en beredskabsplan for hændelser, der angiver de hurtige og nødvendige skridt til at tage
kontrol over hændelsen. I dette særlige tilfælde var typen af brud en risikoforøgende faktor, da
datafortroligheden ikke blot blev begrænset, men infiltratoren havde også midlerne til at fastslå ændringer i
systemet, og dataintegriteten blev derfor også tvivlsom.

53. Arten, følsomheden og mængden af personoplysninger, der er berørt af bruddet, bør vurderes for at fastslå,
i hvilket omfang bruddet berørte de registrerede. Selv om ingen særlige kategorier af personoplysninger blev
berørt, indeholder de oplysninger, der er givet adgang til, betydelige oplysninger om enkeltpersoner fra
onlineformularerne, og sådanne oplysninger kan misbruges på en række måder (målrettet mod uopfordret

18 Undgåelse ("escaping") eller rensning ("sanitizing") af brugerinput er en form for inputvalidering, som sikrer,
at kun korrekt formaterede data indlæses i et informationssystem.

Et arbejdsformidlingskontor var offer for et cyberangreb, som lagde en ondsindet kode på dets
websted. Denne ondsindede kode gjorde personoplysninger, som var indgivet via online
jobansøgningsformularer og lagret på webserveren, tilgængelige for uautoriserede personer. 213
sådanne formularer er muligvis berørt. Efter at have analyseret de berørte oplysninger blev det
fastslået, at der ikke var nogen særlige kategorier af oplysninger, der var berørt af bruddet. Det særlige
malwareværktøj, der var installeret, havde funktionaliteter, som gjorde det muligt for angriberen at
fjerne enhver historik om eksfiltration, og som også gjorde det muligt at overvåge behandlingen på
serveren og indhente personoplysninger. Det pågældende værktøj blev først fundet en måned efter
installationen.
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markedsføring, identitetstyveri osv.), så alvoren af konsekvenserne bør øge risikoen for de registreredes
rettigheder og frihedsrettigheder19.

3.1.2 SAG nr. 05 — Afbødning og forpligtelser
54. Hvis det er muligt, bør databasen, efter problemet er løst, sammenlignes med den, der er lagret i en sikker

backup. Erfaringerne fra bruddet bør udnyttes i forbindelse med ajourføringen af IT-infrastrukturen. Den
dataansvarlige bør returnere alle berørte IT-systemer til en kendt ren tilstand, afhjælpe sårbarheden og
gennemføre nye sikkerhedsforanstaltninger for at undgå lignende brud på datasikkerheden i fremtiden, f.eks.
kontrol af filernes integritet og sikkerhedskontrol. Hvis personoplysninger ikke blot blev eksfiltreret, men
også slettet, skal den dataansvarlige træffe systematiske foranstaltninger for at få personoplysningerne
tilbage i den tilstand, de befandt sig i før bruddet. Det kan være nødvendigt at anvende fuldstændige backups,
trinvise ændringer og derefter eventuelt genoptage behandlingen siden den sidste trinvise backup — hvilket
kræver, at den dataansvarlige er i stand til at kopiere de ændringer, der er foretaget siden den sidste backup.
Dette kan kræve, at den dataansvarlige får systemet udformet, så det kan opbevare de daglige inputfiler, hvis
de skal behandles igen, og kræver en robust lagringsmetode og en passende opbevaringspolitik.

55. I lyset af ovenstående, og da bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder
og frihedsrettigheder, bør de registrerede definitivt underrettes om det (artikel 34, stk. 1), hvilket naturligvis
betyder, at den eller de relevante tilsynsmyndigheder også bør inddrages i form af en anmeldelse af brud på
datasikkerheden. Dokumentation af bruddet er obligatorisk i henhold til artikel 33, stk. 5, i
databeskyttelsesforordningen og gør det lettere at vurdere situationen.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  

3.2 SAG nr. 06: Eksfiltration af hashet adgangskode fra et websted

3.2.1 SAG nr. 06 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
56. I dette særlige tilfælde kompromitteres datafortroligheden, men adgangskoder i databasen blev hashet med

en ajourført metode, hvilket ville mindske risikoen med hensyn til personoplysningernes art, følsomhed og
mængde. Denne sag udgør ingen risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

57. Desuden blev ingen kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresser eller telefonnumre) for registrerede
kompromitteret, hvilket betyder, at der ikke er nogen væsentlig risiko for, at de registrerede bliver genstand
for forsøg på svig (f.eks. modtagelse af phishing-e-mails eller svigagtige tekstbeskeder og telefonopkald). Der
var ikke tale om særlige kategorier af personoplysninger.

19 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.

Sårbarheden over for SQL-injektion blev udnyttet til at få adgang til en database over serveren på et
madlavningswebsted. Brugerne fik kun lov til at vælge vilkårlige pseudonymer som brugernavne.
Det blev frarådet at bruge e-mailadresser til dette formål. Adgangskoder lagret i databasen blev
hashet med en stærk algoritme, og saltet blev ikke kompromitteret. Berørte data: hashede
adgangskoder tilhørende 1 200 brugere. Af sikkerhedshensyn informerede den dataansvarlige de
registrerede om bruddet via e-mail og bad dem ændre deres adgangskoder, især hvis den samme
adgangskode blev anvendt til andre tjenester.
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58. Nogle brugernavne kan betragtes som personoplysninger, men webstedet giver ikke mulighed for negative
konnotationer. Det skal dog bemærkes, at risikovurderingen kan ændre sig20, hvis typen af websted og de
oplysninger, der er adgang til, kan afsløre særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. et politisk partis
eller en fagforenings websted). Anvendelse af den nyeste kryptering kan afbøde de negative virkninger af
bruddet. Hvis det sikres, at et begrænset antal forsøg på at logge ind er tilladt, vil det forhindre, at brute
force-loginangreb lykkes, og dermed i vid udstrækning mindske de risici, som angribere, der allerede kender
brugernavnene, udgør.

3.2.2 SAG nr. 06 — Afbødning og forpligtelser
59. Underretning af de registrerede kan i nogle tilfælde betragtes som en formildende omstændighed, da de

registrerede også er i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at undgå yderligere skader som
følge af bruddet, f.eks. ved at ændre deres adgangskode. I dette tilfælde var anmeldelse ikke obligatorisk,
men i mange tilfælde kan det betragtes som god praksis.

60. Den dataansvarlige bør korrigere sårbarheden og gennemføre nye sikkerhedsforanstaltninger for at undgå
lignende brud på datasikkerheden i fremtiden, f.eks. systematiske sikkerhedskontroller af webstedet.

61. Bruddet bør dokumenteres i overensstemmelse med artikel 33, stk. 5, men der er ikke behov for anmeldelse
eller underretning.

62. Det er også meget tilrådeligt under alle omstændigheder at underrette de registrerede om et brud, der
involverer adgangskoder, selv når adgangskoderne er lagret ved hjælp af et salted hash med en algoritme,
der er i overensstemmelse med den nyeste teknologi. Anvendelsen af autentifikationsmetoder, der fjerner
behovet for at behandle adgangskoder på serversiden, er at foretrække. De registrerede bør have mulighed
for at træffe passende foranstaltninger vedrørende deres egne adgangskoder.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

 X X

3.3 SAG nr. 07: Credential stuffing-angreb på et bankwebsted

20 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.
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3.3.1 SAG nr. 07 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
63. Det er vigtigt at nævne, at dataansvarlige, der behandler data af meget personlig karakter21, har et større

ansvar med hensyn til at sørge for tilstrækkelig datasikkerhed, f.eks. ved at have et
sikkerhedsoperationscenter og andre foranstaltninger til forebyggelse og afsløring af og reaktion på
hændelser. Hvis disse højere standarder ikke overholdes, vil det givetvis resultere i mere alvorlige
foranstaltninger i forbindelse med en tilsynsmyndigheds undersøgelse.

64. Bruddet vedrører økonomiske oplysninger ud over identitets- og brugeridentitetsoplysninger, hvilket gør det
særlig alvorligt. Antallet af berørte personer er højt.

65. Det forhold, at et brud kan forekomme i et så følsomt miljø, peger i retning af betydelige datasikkerhedshuller
i den dataansvarliges system og kan være en indikator for, at det er "nødvendigt" at revidere og ajourføre de
berørte foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, artikel 25, stk. 1, og artikel 32, stk. 1, i
databeskyttelsesforordningen. De oplysninger, som er omfattet af bruddet, giver mulighed for entydig
identifikation af de registrerede og indeholder andre oplysninger om dem (herunder køn, fødselsdato og
fødested), og angriberen kan desuden bruge dem til at gætte kundernes adgangskoder eller til at gennemføre
en spear phising-kampagne rettet mod bankkunderne.

66. Af disse grunde blev bruddet på datasikkerheden anset for at medføre en høj risiko for alle de berørte
registreredes rettigheder og frihedsrettigheder22. Derfor er forekomsten af materiel skade (f.eks. finansielt
tab) og immateriel skade (f.eks. identitetstyveri eller svig) et tænkeligt resultat.

3.3.2 SAG nr. 07 — Afbødning og forpligtelser
67. Den dataansvarliges foranstaltninger, der er nævnt i sagsbeskrivelsen, er tilstrækkelige. I kølvandet på

bruddet korrigerede denne også webstedets sårbarhed og tog andre skridt til at forhindre lignende

21 F.eks. oplysninger om de registreredes betalingsmetoder såsom kortnumre, bankkonti, onlinebetaling,
lønningslister, kontoudtog, økonomiske undersøgelser eller andre oplysninger, der kan afsløre økonomiske
oplysninger om de registrerede.

22 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.

En bank blev udsat for et cyberangreb på et af sine netbankwebsteder. Angrebet havde til formål
at opregne alle mulige bruger-ID'er til brugernavn ved hjælp af en fast trivialadgangskode.
Adgangskoderne består af otte cifre. På grund af en sårbarhed på webstedet blev oplysninger om
registrerede (fornavn, efternavn, køn, fødselsdato og fødested, skattekode,
brugeridentifikationskoder) i nogle tilfælde lækket til angriberen, selv om den anvendte
adgangskode ikke var korrekt, eller bankkontoen ikke længere var aktiv. Dette berørte ca. 100 000
registrerede. Af disse var det lykkedes angriberen at logge på omkring 2 000 konti, som anvendte
den trivialadgangskode, som angriberen havde prøvet. Efter var den dataansvarlige i stand til at
udpege alle ulovlige loginforsøg. Den dataansvarlige kunne bekræfte, at der i henhold til kontroller
til bekæmpelse af svig ikke blev foretaget transaktioner af disse konti under angrebet. Banken var
bekendt med bruddet på datasikkerheden, fordi dens sikkerhedsoperationscenter opdagede et
stort antal loginanmodninger rettet mod webstedet. Som svar herpå deaktiverede den
dataansvarlige muligheden for at logge ind på webstedet ved at deaktivere det og kræve nulstilling
af adgangskoden for de kompromitterede konti. Den dataansvarlige meddelte kun bruddet til
brugerne med de kompromitterede konti, dvs. til brugere, hvis adgangskoder blev
kompromitteret, eller hvis oplysninger blev videregivet.
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fremtidige brud på datasikkerheden, f.eks. ved at tilføje tofaktorautentifikation til det pågældende websted
og gå over til en stærk kundeautentifikation.

68. Det er ikke valgfrit i dette scenarie at dokumentere bruddet i henhold til artikel 33, stk. 5, i
databeskyttelsesforordningen og underrette tilsynsmyndigheden herom. Desuden bør den dataansvarlige
underrette alle 100 000 registrerede (herunder de registrerede, hvis konti ikke blev kompromitteret) i
overensstemmelse med artikel 34 i databeskyttelsesforordningen.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  

3.4 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger til forebyggelse/afbødning af virkningerne
af hackerangreb

69. Ligesom i tilfælde af ransomware-angreb er det obligatorisk for dataansvarlige at revurdere IT-sikkerheden i
lignende tilfælde, uanset resultatet og konsekvenserne af angrebet.

70. Tilrådelige foranstaltninger23:

(Nedenstående liste over foranstaltninger er på ingen måde udtømmende eller altomfattende. Målet er
snarere at tilvejebringe forebyggelsesidéer og mulige løsninger. Hver behandlingsaktivitet er forskellig,
og den dataansvarlige bør derfor træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der passer bedst til den
givne situation).

 Anvende avanceret kryptering og nøgleforvaltning, navnlig når der behandles adgangskoder, følsomme
eller økonomiske oplysninger. Kryptografisk hashing og salting for hemmelige oplysninger
(adgangskoder) foretrækkes altid frem for kryptering af adgangskoder.  Det er at foretrække at anvende
autentifikationsmetoder, der gør det unødvendigt at behandle adgangskoder på serversiden.

 Holde systemet ajour (software og firmware). Sikre, at alle IT-sikkerhedsforanstaltninger er på plads,
sikre, at de er effektive, og holde dem regelmæssigt opdateret, når behandlingen eller
omstændighederne ændrer sig eller udvikler sig. For at kunne påvise overholdelse af artikel 5, stk. 1,
litra f), i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen bør den dataansvarlige
føre fortegnelser over alle ajourføringer, der er foretaget, herunder også det tidspunkt, hvor de blev
anvendt.

 Anvende stærke autentifikationsmetoder såsom tofaktorautentifikation og autentifikationsservere,
suppleret med en opdateret politik for adgangskoder.

 Anvende sikre udviklingsstandarder, såsom filtrering af brugerinput (så vidt det er praktisk muligt ved
hjælp af hvidlistning), undgåelse af brugerinput og foranstaltninger til forebyggelse af brute force-angreb
(f.eks. begrænsning af den maksimale mængde gentagelser). "Firewalls til webapplikation" kan bidrage
til en effektiv anvendelse af denne teknik.

 Indførelse af en stærk politik for forvaltning af brugerrettigheder og adgangskontrol.
 Anvendelse af passende, ajourført, effektiv og integreret firewall, detektion af indtrængen og andre

perimeterforsvarssystemer.
 Udførelse af systematiske IT-sikkerhedsrevisioner og sårbarhedsvurderinger (penetrationstest).
 Udførelse af regelmæssige revisioner og test for at sikre, at sikkerhedskopier kan anvendes til at

genoprette data, hvis integritet eller tilgængelighed er blevet påvirket.

23 For oplysninger om udvikling af sikker webapplikation henvises til:
https://www.owasp.org/index.php/Main_Page.
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 Ingen session-ID i URL i almindelig tekst.

4 KILDE TIL INTERNE MENNESKELIGE RISICI

71. Den rolle, som menneskelige fejl spiller i forbindelse med brud på persondatasikkerheden, skal fremhæves,
fordi de er almindeligt forekommende. Da disse typer brud kan være både forsætlige og uforsætlige, er det
meget vanskeligt for de dataansvarlige at afdække sårbarhederne og træffe foranstaltninger til at undgå dem.
Den internationale konference for databeskyttelsesmyndigheder og -ansvarlige anerkendte betydningen af
at tage fat på sådanne menneskelige faktorer og vedtog i oktober 2019 en resolution om den rolle, som
menneskelige fejl spiller i forbindelse med brud på persondatasikkerheden24. I denne resolution understreges
det, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forebygge menneskelige fejl, og der
opstilles en ikke-udtømmende liste over sådanne beskyttelsesforanstaltninger og tilgange.

4.1 SAG nr. 08: En medarbejders eksfiltration af forretningsoplysninger

4.1.1 SAG nr. 08 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
72. I dette særlige tilfælde blev der ikke truffet nogen forudgående foranstaltninger for at forhindre

medarbejderen i at kopiere kontaktoplysninger til virksomhedens kunder, da han havde brug for — og havde
— lovlig adgang til disse oplysninger i forbindelse med sine arbejdsopgaver. Da opfyldelsen af de fleste
kunderelaterede job kræver en eller anden form for adgang til personoplysninger, kan disse brud på
datasikkerheden være de vanskeligste at forhindre. Begrænsninger i omfanget af adgang kan begrænse det
arbejde, som en given medarbejder kan udføre. Velgennemtænkte adgangspolitikker og konstant kontrol kan
imidlertid bidrage til at forhindre sådanne brud.

73. Som sædvanlig skal der i forbindelse med risikovurderingen tages hensyn til typen af brud og arten,
følsomheden og mængden af de berørte personoplysninger. Disse former for brud er typisk brud på
fortroligheden, da databasen normalt forbliver intakt, og dens indhold "blot" kopieres til videre brug.
Mængden af berørte data er normalt også lav eller middel. I dette særlige tilfælde blev ingen særlige
kategorier af personoplysninger berørt, og medarbejderen havde kun brug for kundernes kontaktoplysninger
for at sætte ham i stand til at komme i kontakt med dem efter at have forladt virksomheden. De pågældende
oplysninger er derfor ikke følsomme.

74. Selv om den tidligere medarbejders eneste mål med at kopiere oplysningerne på ondsindet vis kan være
begrænset til at indsamle kontaktoplysninger for virksomhedens kunder til egne kommercielle formål, kan
den dataansvarlige ikke anse risikoen for de berørte registrerede for at være lav, eftersom den dataansvarlige
ikke har nogen form for forsikring om medarbejderens hensigter. Selv om konsekvenserne af bruddet kan

24 http://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2019/10/AOIC-Resolution-FINAL-ADOPTED.pdf.

I opsigelsesperioden kopierer den ansatte i en virksomhed forretningsoplysninger fra
virksomhedens database. Medarbejderen har kun adgang til oplysningerne for at udføre sine
arbejdsopgaver. Måneder senere, efter at have forladt jobbet, bruger han de således indhentede
oplysninger (grundlæggende kontaktoplysninger) til at foretage en ny databehandling, som han er
dataansvarlig for, for at kontakte virksomhedens kunder og lokke dem til sin nye virksomhed.
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være begrænset til eksponering for uopfordret markedsføring af den tidligere medarbejder, er yderligere og
mere alvorligt misbrug af de stjålne data således ikke udelukket, afhængigt af formålet med den behandling,
som den tidligere medarbejder har foretaget25.

4.1.2 SAG nr. 08 — Afbødning og forpligtelser
75. Det er vanskeligt at afbøde de negative virkninger af bruddet i ovennævnte tilfælde. Det kan være nødvendigt

med øjeblikkelige retlige skridt for at forhindre den tidligere medarbejder i at misbruge og videreformidle
oplysningerne. Som et næste skridt bør det være målet at undgå lignende fremtidige situationer. Den
dataansvarlige vil måske forsøge at beordre den tidligere medarbejder til at ophøre med at bruge
oplysningerne, men det er i bedste fald tvivlsomt, om denne foranstaltning bliver en succes. Passende
tekniske foranstaltninger, såsom at gøre det umuligt at kopiere eller downloade data til bærbare enheder,
kan være en hjælp.

76. Der findes ingen universalløsning på disse tilfælde, men en systematisk tilgang kan bidrage til at forhindre
dem. Virksomheden kan f.eks. — når det er muligt — overveje at trække visse former for adgang tilbage fra
medarbejdere, der har tilkendegivet, at de har til hensigt at forlade virksomheden eller indføre
adgangslogfiler, således at uønsket adgang kan logges og markeres. Den kontrakt, der indgås med
medarbejderne, bør indeholde bestemmelser, der forbyder sådanne handlinger.

77. Alt i alt vil en anmeldelse til tilsynsmyndigheden være tilstrækkelig, da det pågældende brud ikke medfører
en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Informationen til de registrerede kan
imidlertid også være til gavn for den dataansvarlige, da det kan være bedre, at de hører om datalækagen fra
virksomheden end fra den tidligere medarbejder, der forsøger at kontakte dem. Dokumentation for brud på
datasikkerheden i henhold til artikel 33, stk. 5, er en retlig forpligtelse.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  X

4.2 SAG nr. 09: Utilsigtet overførsel af data til en betroet tredjepart

25 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.

En forsikringsagent bemærkede, at han — muliggjort af de fejlbehæftede indstillinger i en Excel-fil
modtaget pr. e-mail — kunne få adgang til oplysninger om to dusin kunder, der ikke var omfattet
af hans anvendelsesområde. Han er bundet af tavshedspligt og var den eneste modtager af e-
mailen. Aftalen mellem den dataansvarlige og forsikringsagenten forpligter agenten til uden unødig
forsinkelse at underrette den dataansvarlige om et brud på persondatasikkerheden. Agenten
tilkendegav derfor straks fejlen over for den dataansvarlige, som rettede filen og sendte den igen
og anmodede agenten om at slette den tidligere meddelelse. I henhold til ovennævnte aftale skal
agenten bekræfte sletningen i en skriftlig erklæring, hvilket han gjorde. De indhentede oplysninger
omfatter ingen særlige kategorier af personoplysninger, kun kontaktoplysninger og oplysninger om
selve forsikringen (forsikringstype, beløb). Efter at have analyseret de personoplysninger, der er
berørt af bruddet, har den dataansvarlige ikke afdækket nogen særlige karakteristika hos de fysiske
personer eller den dataansvarlige, der kan påvirke graden af virkningen af bruddet.
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4.2.1 SAG nr. 09 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
78. I dette tilfælde skyldes bruddet ikke en forsætlig handling fra en medarbejders side, men en utilsigtet

menneskelig fejl forårsaget af manglende opmærksomhed. Disse former for brud kan undgås eller mindskes
i hyppighed ved a) at håndhæve uddannelses- og oplysningsprogrammer, hvor medarbejderne får en bedre
forståelse af betydningen af beskyttelse af personoplysninger, b) at mindske udvekslingen af filer via e-mail
og i stedet f.eks. anvende særlige systemer til behandling af kundedata, c) at dobbeltkontrollere filer inden
afsendelse, d) at adskille oprettelse og fremsendelse af filer.

79. Dette brud på datasikkerheden vedrører kun dataenes fortrolighed, og integriteten og tilgængeligheden
heraf forbliver intakt. Bruddet på datasikkerheden vedrørte kun omkring to dusin kunder, og derfor kan
mængden af berørte oplysninger anses for at være lav. Desuden indeholder de berørte personoplysninger
ingen følsomme oplysninger. Det forhold, at databehandleren straks kontaktede den dataansvarlige efter at
have fået kendskab til bruddet på datasikkerheden, kan betragtes som en risikobegrænsende faktor.
(Muligheden for, at oplysninger er sendt til andre forsikringsagenter, bør også vurderes, og i bekræftende
fald bør der træffes passende foranstaltninger). På grund af de passende foranstaltninger, der er truffet efter
bruddet på datasikkerheden, vil det sandsynligvis ikke have nogen indvirkning på de registreredes rettigheder
og frihedsrettigheder.

80. Kombinationen af det lave antal berørte personer, den umiddelbare opdagelse af bruddet og de
foranstaltninger, der er truffet for at minimere dets virkninger, betyder, at dette særlige tilfælde ikke
indebærer nogen risiko.

4.2.2 SAG nr. 09 — Afbødning og forpligtelser
81. Desuden er der også andre risikobegrænsende omstændigheder på spil: Agenten er underlagt tavshedspligt,

han har selv indberettet problemet til den dataansvarlige, og han slettede filen efter anmodning. Øget
bevidsthed og eventuelt yderligere skridt til kontrol af dokumenter, der indeholder personoplysninger, vil
sandsynligvis bidrage til at undgå lignende tilfælde i fremtiden.

82. Ud over at dokumentere bruddet i overensstemmelse med artikel 33, stk. 5, er der ikke behov for andre
foranstaltninger.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

 X X

4.3 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger til forebyggelse/afbødning af virkningerne
af interne kilder til menneskelige risici

83. En kombination af nedennævnte foranstaltninger — der anvendes afhængigt af sagens særlige karakteristika
— bør bidrage til at mindske risikoen for, at et lignende brud gentager sig.

84. Tilrådelige foranstaltninger:

(Nedenstående liste over foranstaltninger er på ingen måde udtømmende eller altomfattende. Målet er
snarere at tilvejebringe forebyggelsesidéer og mulige løsninger. Hver behandlingsaktivitet er forskellig,
og den dataansvarlige bør derfor træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der passer bedst til den
givne situation).

 Regelmæssigt at gennemføre uddannelses- og oplysningsprogrammer for medarbejdere om deres
forpligtelser vedrørende privatlivets fred og sikkerhed samt afsløring og indberetning af trusler mod
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sikkerheden i forbindelse med personoplysninger26. Udvikle et oplysningsprogram for at minde
medarbejderne om de mest almindelige fejl, der fører til brud på persondatasikkerheden, og hvordan de
kan undgås.

 Etablere en solid og effektiv praksis, procedurer og systemer for databeskyttelse og beskyttelse af
privatlivets fred27.

 Evaluere praksis, procedurer og systemer til beskyttelse af privatlivets fred for at sikre fortsat
effektivitet28.

 Indføre passende adgangskontrolpolitikker og tvinge brugerne til at følge reglerne.
 Indføre teknikker til at fremtvinge brugerautentifikation ved adgang til følsomme personoplysninger.
 Deaktivere brugerens virksomhedsrelaterede konto, så snart personen forlader virksomheden.
 Kontrollere usædvanlige datastrømme mellem filserveren og medarbejdernes arbejdsstationer.
 Etablere I/O-grænsefladesikkerhed i BIOS eller ved hjælp af software, der styrer brugen af

computergrænseflader (låse eller åbne, f.eks. USB/CD/DVD osv.).
 Gennemgå medarbejdernes adgangspolitik (f.eks. logge adgang til følsomme oplysninger og kræve, at

brugeren indlæser en forretningsårsag, så den er tilgængelig for revisioner).
 Deaktivere åbne cloud-tjenester.
 Forbyde og hindre adgang til kendte åbne posttjenester.
 Deaktivere printskærmfunktion i OS.
 Håndhæve en "clean desk"-politik.
 Automatisk låse alle computere efter en vis tid med inaktivitet.
 Bruge mekanismer (f.eks. (trådløse) tokens til at logge på/åbne låste konti) til hurtige brugerskift i fælles

miljøer.
 Anvende særlige systemer til forvaltning af personoplysninger, der anvender passende mekanismer til

adgangskontrol, og som forhindrer menneskelige fejl, såsom afsendelse af meddelelser til den forkerte
person. Anvendelse af regneark og andre kontordokumenter er ikke et passende middel til at forvalte
kundeoplysninger.

5 BORTKOMMET ELLER STJÅLET UDSTYR OG PAPIRDOKUMENTER

85. En hyppig type tilfælde er tab eller tyveri af bærbart udstyr. I disse tilfælde skal den dataansvarlige tage
hensyn til omstændighederne ved behandlingsaktiviteten, såsom typen af data, der er lagret på enheden,
samt de understøttende aktiver og de foranstaltninger, der er truffet forud for bruddet, for at sikre et
passende sikkerhedsniveau. Alle disse elementer påvirker de potentielle virkninger af bruddet på
datasikkerheden. Risikovurderingen kan være vanskelig, da udstyret ikke længere er tilgængeligt.

86. Disse former for brud kan altid klassificeres som brud på fortroligheden. Hvis der imidlertid ikke er nogen
backup for den stjålne database, kan typen af brud også udgøre et brud på tilgængeligheden og integriteten.

26 Afsnit 2), litra i), i resolutionen om den rolle, som menneskelige fejl spiller i forbindelse med brud på
persondatasikkerheden.

27 Afsnit 2), litra ii), i resolutionen om den rolle, som menneskelige fejl spiller i forbindelse med brud på
persondatasikkerheden.

28 Afsnit 2), litra iii), i resolutionen om den rolle, som menneskelige fejl spiller i forbindelse med brud på
persondatasikkerheden.
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87. Scenarierne nedenfor viser, hvordan ovennævnte omstændigheder påvirker sandsynligheden for og alvoren
af bruddet på datasikkerheden.

5.1 SAG nr. 10: Stjålet materiale, der lagrer krypterede personoplysninger

5.1.1 SAG nr. 10 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
88. I dette særlige tilfælde traf den dataansvarlige passende foranstaltninger til at forebygge og afbøde

virkningerne af et potentielt brud på datasikkerheden ved at anvende udstyrskryptering, indføre passende
beskyttelse af adgangskoder og sikre backup af de data, der er lagret på de to tablets. (En liste over de
foranstaltninger, der anbefales, findes i afsnit 5.7.).

89. Når den dataansvarlige er blevet opmærksom på et brud, bør denne vurdere risikokilden, de systemer, der
understøtter databehandlingen, typen af personoplysninger og de potentielle virkninger af bruddet på de
berørte personer. Det ovenfor beskrevne brud på datasikkerheden ville have berørt de pågældende datas
fortrolighed, tilgængelighed og integritet, men på grund af den dataansvarliges relevante procedurer forud
for og efter bruddet på datasikkerheden fandt ingen af disse sted.

5.1.2 SAG nr. 10 — Afbødning og forpligtelser
90. Fortroligheden af personoplysninger på apparaterne blev ikke kompromitteret på grund af den stærke

beskyttelse af adgangskoder på både tablets og apps. De to tablets var udformet på en sådan måde, at
oprettelse af et password også betyder, at dataene på enheden krypteres. Dette blev yderligere styrket af
den dataansvarliges indsats for at forsøge at slette alt fra det stjålne udstyr.

91. På grund af de trufne foranstaltninger blev fortroligheden af oplysningerne også holdt intakt. Desuden
sikrede backuppen den fortsatte tilgængelighed af personoplysningerne, og derfor kunne der ikke have været
nogen potentiel negativ indvirkning.

92. På grund af disse forhold var det usandsynligt, at ovennævnte brud på datasikkerheden ville medføre en
risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, og det var derfor ikke nødvendigt at underrette
tilsynsmyndigheden eller de berørte registrerede. Dette brud på datasikkerheden skal dog også
dokumenteres i overensstemmelse med artikel 33, stk. 5.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

 X X

5.2 SAG nr. 11: Stjålet materiale, der lagrer ikkekrypterede personoplysninger

Under et indbrud i en daginstitution for børn blev der stjålet to tablets. Disse tablets indeholdt en
app med personoplysninger om børnene i daginstitutionen. Der var tale om navn, fødselsdato,
personoplysninger om børnenes uddannelse. Både de krypterede tablets, der var slukket på
tidspunktet for indbruddet, og appen var beskyttet af et stærkt password. Backupdata var effektivt
og let tilgængelige for den dataansvarlige. Efter at have fået kendskab til indbruddet udstedte
daginstitutionen på afstand en kommando om at rense de to tablets, kort efter indbruddet blev
opdaget.

Den elektroniske bærbare computer hos en ansat i en tjenesteudbydervirksomhed blev stjålet.
Den stjålne computer indeholdt over 100 000 kunders navne, efternavne, køn, adresser og
fødselsdato. Da det stjålne udstyr ikke var tilgængeligt, var det ikke muligt at fastslå, om andre
kategorier af personoplysninger også var berørt. Adgangen til den bærbare computers harddisk
var ikke beskyttet af nogen adgangskode. Personoplysningerne kunne hentes fra de daglige
backup, der er til rådighed.
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5.2.1 SAG nr. 11 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
93. Den dataansvarlige traf ingen forudgående sikkerhedsforanstaltninger, hvorfor de personoplysninger, der

var lagret på den stjålne bærbare computer, var let tilgængelige for tyven eller enhver anden person, der
derefter kom i besiddelse af udstyret.

94. Dette brud på datasikkerheden vedrører fortroligheden af de oplysninger, der er lagret på den stjålne enhed.

95. Den bærbare computer, der indeholdt personoplysningerne, var sårbar i dette tilfælde, fordi den ikke var i
besiddelse af nogen beskyttelse eller kryptering af adgangskoder. Manglen på grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger øger risikoniveauet for de berørte registrerede. Desuden er identifikationen af de
berørte registrerede også problematisk, hvilket også øger alvoren af bruddet. Det betydelige antal berørte
personer øger risikoen, men ingen særlige kategorier af personoplysninger var berørt af bruddet på
datasikkerheden.

96. I forbindelse med risikovurderingen29 bør den dataansvarlige tage hensyn til de potentielle konsekvenser og
negative virkninger af bruddet på fortroligheden. Som følge af bruddet kan de berørte registrerede blive
udsat for identitetssvig på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på den stjålne enhed, så risikoen
anses for at være høj.

5.2.2 SAG nr. 11 — Afbødning og forpligtelser
97. Aktivering af en enheds kryptering og anvendelse af stærk adgangskodebeskyttelse af den lagrede database

kunne have forhindret, at bruddet på datasikkerheden medførte en risiko for de registreredes rettigheder og
frihedsrettigheder.

98. På grund af disse omstændigheder skal tilsynsmyndigheden underrettes, og det er derfor også nødvendigt at
underrette de berørte registrerede.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  

5.3 SAG nr. 12: Stjålne papirfiler med følsomme oplysninger

5.3.1 SAG nr. 12 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
99. Den dataansvarlige traf ingen forudgående sikkerhedsforanstaltninger, hvorfor de personoplysninger, der

var gemt i denne bog, var let tilgængelige for den person, der fandt dem. Arten af de personoplysninger, der
var gemt i bogen, gør desuden manglen på backupdata til en meget alvorlig risikofaktor.

29 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.

En papirlogbog blev stjålet fra et center for narkotikamisbrug. Bogen indeholdt grundlæggende
identitets- og sundhedsoplysninger for de patienter, som var indlagt til afvænning. Oplysningerne var
kun gemt på papir, og der var ingen backup til rådighed for de læger, der behandlede patienterne.
Bogen var ikke gemt i en aflåst skuffe eller i et aflåst lokale, og den dataansvarlige havde hverken en
adgangskontrolordning eller nogen anden sikkerhedsforanstaltning for papirdokumentationen.
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100. Denne sag tjener som eksempel på et højrisikobrud på datasikkerheden. På grund af manglende passende
sikkerhedsforanstaltninger gik følsomme helbredsoplysninger tabt i henhold til artikel 9, stk. 1, i
databeskyttelsesforordningen. Da der i dette tilfælde var tale om en særlig kategori af personoplysninger,
blev de potentielle risici for de berørte registrerede øget, hvilket også bør tages i betragtning af den
dataansvarlige, der vurderer risikoen30.

101. Dette brud vedrører fortroligheden, tilgængeligheden og integriteten af de pågældende personoplysninger.
Som følge af bruddet brydes lægernes tavshedspligt, og uautoriserede tredjeparter kan få adgang til
patienternes private medicinske oplysninger, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for patientens privatliv.
Bruddet på tilgængeligheden kan også forstyrre kontinuiteten i patienternes behandling. Da
ændring/sletning af dele af bogens indhold ikke kan udelukkes, bringes personoplysningernes integritet også
i fare.

5.3.2 SAG nr. 12 — Afbødning og forpligtelser
102. I forbindelse med vurderingen af beskyttelsesforanstaltningerne bør typen af støtteaktiv også tages i

betragtning. Da patientlogbogen var et fysisk dokument, burde beskyttelsen heraf have været anderledes
end beskyttelsen af et elektronisk udstyr. Pseudonymisering af patienternes navne, opbevaring af bogen i
beskyttede lokaler og i en aflåst skuffe eller et aflåst lokale samt korrekt adgangskontrol med autentifikation,
når den tilgås, kunne have forhindret bruddet på datasikkerheden.

103. Ovennævnte brud på datasikkerheden kan have alvorlige konsekvenser for de berørte registrerede. Det er
derfor obligatorisk at underrette tilsynsmyndigheden og underrette de berørte registrerede om bruddet.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  

5.4 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger til forebyggelse/afbødning af virkningerne
af tab eller tyveri af udstyr

104. En kombination af nedennævnte foranstaltninger — der anvendes afhængigt af sagens særlige karakteristika
— bør bidrage til at mindske risikoen for, at et lignende brud gentager sig.

105. Tilrådelige foranstaltninger:

(Nedenstående liste over foranstaltninger er på ingen måde udtømmende eller altomfattende. Målet er
snarere at tilvejebringe forebyggelsesidéer og mulige løsninger. Hver behandlingsaktivitet er forskellig,
og den dataansvarlige bør derfor træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der passer bedst til den
givne situation).

 Aktivere enhedens kryptering (f.eks. BitLocker, Veracrypt eller DM-Crypt).
 Bruge adgangskode på alle enheder. Kryptere alle mobile elektroniske enheder på en måde, der kræver

indlæsning af en kompleks adgangskode til dekryptering.
 Bruge flerfaktorautentifikation.
 Aktivere de funktioner i meget mobile enheder, der gør det muligt at lokalisere dem i tilfælde af tab eller

bortkomst.
 Bruge MDM-software/-app (styring af mobile enheder) og lokalisering. Bruge blændfri filtre. Lukke alle

anordninger, der ikke er under opsyn.

30 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.
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 Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt for den pågældende databehandling, gemme personoplysninger
ikke på en mobil enhed, men på en central back-end-server.

 Hvis arbejdsstationen er forbundet til virksomhedens LAN, foretage en automatisk backup fra
arbejdsmappen, forudsat at det er uundgåeligt, at personoplysninger lagres der.

 Bruge en sikker VPN (som f.eks. kræver en separat tofaktorautentifikationsnøgle til etablering af en sikker
forbindelse) til at forbinde mobile enheder med back-end-servere.

 Stille fysiske låse til rådighed for medarbejderne, således at de fysisk kan sikre mobile enheder, som de
anvender, mens de er uden opsyn.

 Korrekt regulere brugen af enheder uden for virksomheden.
 Korrekt regulere brugen af enheder i virksomheden.
 Anvende MDM-software/-app (styring af mobile enheder) og aktivere fjernsletningsfunktionen.
 Anvende centraliseret forvaltning af udstyr med minimumsrettigheder for slutbrugerne til at installere

software.
 Installere fysiske adgangskontroller.
 Undgå at lagre følsomme oplysninger i mobile enheder eller harddiskdrev. Hvis der er behov for at få

adgang til virksomhedens interne system, bør der anvendes sikre kanaler som tidligere nævnt.

6 FORSENDELSESFEJL

106. Risikokilden er også en intern menneskelig fejl i dette tilfælde, men her har ingen ondsindede handlinger ført
til bruddet. Det skyldes manglende opmærksomhed. Den dataansvarlige kan ikke foretage sig meget, når det
er sket, så forebyggelse er endnu vigtigere i disse tilfælde end i andre typer af brud.

6.1 SAG nr. 13: Forsendelsesfejl

6.1.1 SAG nr. 13 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
107. Følgesedlerne indeholdt de personoplysninger, der var nødvendige for en vellykket levering (navn, adresse

plus den købte vare og prisen herfor). Det er vigtigt at afdække, hvordan den menneskelige fejl kunne have
fundet sted i første omgang, og om den på nogen måde kunne have været undgået. I det konkrete tilfælde
er risikoen lav, da der ikke er tale om særlige kategorier af personoplysninger eller andre oplysninger, hvis
misbrug kan have betydelige negative virkninger, bruddet er ikke et resultat af en systemisk fejl fra den
dataansvarliges side, og kun to personer er berørt. Der kunne ikke konstateres nogen negativ indvirkning på
personerne.

6.1.2 SAG nr. 13 — Afbødning og forpligtelser
108. Den dataansvarlige bør sørge for gratis returnering af genstandene og følgesedlerne, og den bør også

anmode de forkerte modtagere om at destruere/slette alle eventuelle kopier af regninger, der indeholder
den anden persons personoplysninger.

109. Selv om bruddet i sig selv ikke udgør en høj risiko for de berørte personers rettigheder og frihedsrettigheder,
og underretning til de registrerede derfor ikke er påkrævet i henhold til artikel 34 i
databeskyttelsesforordningen, kan det ikke undgås, at de underrettes om bruddet, da deres samarbejde er
nødvendigt for at mindske risikoen.

To ordrer på sko blev pakket af en detailvirksomhed. På grund af menneskelige fejl blev to følgesedler
blandet sammen med det resultat, at begge produkter og de relevante følgesedler blev sendt til den
forkerte person. Det betyder, at de to kunder fik hinandens ordrer, herunder de følgesedler, der
indeholdt personoplysningerne. Efter at have fået kendskab til bruddet tilbagekaldte den
dataansvarlige ordrerne og sendte dem til de rette modtagere.
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6.2 SAG nr. 14: Meget fortrolige personoplysninger sendt pr. mail ved en fejl

6.2.1 SAG nr. 14 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
110. Der burde have været indført strengere regler for fremsendelse af sådanne meddelelser. Det bør overvejes

at indføre yderligere kontrolmekanismer.

111. Antallet af berørte personer er betydeligt, og at deres socialsikringsnummer og andre mere grundlæggende
personoplysninger er involveret, øger yderligere risikoen, som kan konstateres at være høj31. En eventuel
videregivelse af oplysningerne fra nogen af modtagerne kan ikke begrænses af den dataansvarlige.

6.2.2 SAG nr. 14 — Afbødning og forpligtelser
112. Som tidligere nævnt er midlerne til effektivt at afbøde risikoen for et lignende brud begrænsede. Selv om

den dataansvarlige anmodede om sletning af meddelelsen, kan den ikke tvinge modtagerne til at gøre det,
og det kan derfor heller ikke være sikkert, at de efterkommer anmodningen.

113. Gennemførelsen af alle tre nedenfor anførte handlinger bør være indlysende i en sag som den foreliggende.
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6.3 SAG nr. 15: Personoplysninger sendt pr. mail ved en fejl

6.3.1 SAG nr. 15 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
114. Der burde have været indført strenge regler for fremsendelse af meddelelser, der indeholder

personoplysninger. Det bør overvejes at indføre yderligere kontrolmekanismer.

31 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.

Arbejdsformidlingen på et offentligt forvaltningskontor sendte en e-mail — om kommende kurser
— til de personer, der er registreret i dens system som jobsøgende. Ved en fejl blev denne e-mail
vedlagt et dokument med alle disse jobsøgendes personoplysninger (navn, e-mailadresse,
postadresse, socialsikringsnummer). Antallet af berørte personer er på over 60 000. Efterfølgende
kontaktede kontoret alle modtagerne og bad dem om at slette den tidligere meddelelse og ikke
bruge oplysningerne heri.

En liste over deltagere på et kursus i juridisk engelsk, som finder sted på et hotel i fem dage, sendes
ved en fejl til 15 tidligere deltagere i kurset i stedet for hotellet. Listen indeholder navne, e-
mailadresser og fødevarepræferencer for de 15 deltagere. Kun to deltagere har udfyldt deres
fødevarepræferencer med angivelse af, at de er laktoseintolerante. Ingen af deltagerne har en
beskyttet identitet. Den dataansvarlige opdager fejlen umiddelbart efter afsendelsen af listen og
underretter modtagerne om fejlen og beder dem om at slette listen.
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115. De risici, der er forbundet med personoplysningernes art, følsomhed, omfang og kontekst, er lave.
Personoplysningerne omfatter følsomme oplysninger om fødevarepræferencer for to af deltagerne. Selv om
oplysningerne om, at en person er laktoseintolerant, er sundhedsdata, bør risikoen for, at disse data
anvendes på en skadelig måde, anses for at være relativt lav. Selv om det i forbindelse med
helbredsoplysninger normalt antages, at bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for den
registrerede32, kan der samtidig i dette særlige tilfælde ikke påvises nogen risiko for, at bruddet vil medføre
fysisk, materiel eller immateriel skade for den registrerede som følge af uautoriseret videregivelse af
oplysninger om laktoseintolerans. I modsætning til visse andre fødevarepræferencer kan laktoseintolerans
normalt ikke knyttes til nogen religiøs eller filosofisk overbevisning. Mængden af de data, der er overtrådt,
og antallet af berørte registrerede er også meget lavt.

6.3.2 SAG nr. 15 — Afbødning og forpligtelser
116. Sammenfattende kan det konstateres, at bruddet ikke havde nogen væsentlig indvirkning på de registrerede.

Det forhold, at den dataansvarlige straks kontaktede modtagerne efter at have fået kendskab til fejlen, kan
betragtes som en formildende omstændighed.

117. Hvis der sendes en e-mail til en forkert/uautoriseret modtager, anbefales det, at den dataansvarlige sender
en e-mail BCC til de utilsigtede modtagere med en undskyldning og en instruks om, at den forkerte e-mail
bør slettes, og med underretning af modtagerne om, at de ikke har ret til yderligere at bruge de e-
mailadresser, de har modtaget.

118. På grund af disse forhold var det usandsynligt, at dette brud på datasikkerheden ville medføre en risiko for
de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, og det var derfor ikke nødvendigt at underrette
tilsynsmyndigheden eller de berørte registrerede. Dette brud på datasikkerheden skal dog også
dokumenteres i overensstemmelse med artikel 33, stk. 5.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

 X X

6.4 SAG nr. 16: Forsendelsesfejl

6.4.1 SAG nr. 16 — Forudgående foranstaltninger og risikovurdering
119. Det ukorrekt leverede brev indeholder navn, adresse, fødselsdato, ikkemaskeret

køretøjsregistreringsnummer og klassifikationen af forsikringssatsen for indeværende og næste år.

32 Se WP250-retningslinjerne, s. 23.

En forsikringsgruppe tilbyder bilforsikringer. For at gøre dette sender den regelmæssigt tilpassede
bidragspolicer pr. post. Ud over forsikringstagerens navn og adresse indeholder brevet køretøjets
registreringsnummer uden maskerede cifre, forsikringssatserne for indeværende og næste
forsikringsår, det omtrentlige årlige kilometertal og forsikringstagerens fødselsdato.
Sundhedsoplysninger i henhold til artikel 9 i databeskyttelsesforordningen, betalingsoplysninger
(bankoplysninger) og økonomiske og finansielle oplysninger er ikke medtaget.

Brevene pakkes i automatiske kuverteringsmaskiner. På grund af en mekanisk fejl lægges to breve til
forskellige forsikringstagere i samme kuvert og sendes til én forsikringstager med brevpost.
Forsikringstageren åbner brevet hjemme og ser på sit korrekt leverede brev samt på det ukorrekt
leverede brev fra en anden forsikringstager.
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Virkningerne for den berørte person skal betragtes som middel, da oplysninger, der ikke er offentligt
tilgængelige, såsom fødselsdato eller ikkemaskerede køretøjsregistreringsnumre, og oplysninger om
stigningen i forsikringstaksterne videregives til den uautoriserede modtager. Sandsynligheden for misbrug af
disse data vurderes at være mellem lav og middel. Selv om mange modtagere sandsynligvis vil smide det
uretmæssigt modtagne brev væk, kan det i individuelle tilfælde ikke helt udelukkes, at brevet vil blive lagt ud
på sociale netværk, eller at forsikringstageren vil blive kontaktet.

6.4.2 SAG nr. 16 — Afbødning og forpligtelser
120. Den dataansvarlige bør få det originale dokument returneret for egen regning. Den forkerte modtager bør

også oplyses om, at han/hun ikke må misbruge de læste oplysninger.

121. Det vil sandsynligvis aldrig være muligt helt at forhindre en postleveringsfejl i forbindelse med
masseforsendelser ved hjælp af fuldautomatiske maskiner. I tilfælde af øget hyppighed er det imidlertid
nødvendigt at kontrollere, om kuverteringsmaskinerne er indstillet og vedligeholdt korrekt nok, eller om et
andet systemisk problem fører til et sådant brud.
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6.5 Organisatoriske og tekniske foranstaltninger til forebyggelse/afbødning af følgerne af
fejlforsendelser

122. En kombination af nedennævnte foranstaltninger — der anvendes afhængigt af sagens særlige karakteristika
— bør bidrage til at mindske risikoen for, at et lignende brud gentager sig.

123. Tilrådelige foranstaltninger:

(Nedenstående liste over foranstaltninger er på ingen måde udtømmende eller altomfattende. Målet er
snarere at tilvejebringe forebyggelsesidéer og mulige løsninger. Hver behandlingsaktivitet er forskellig, og
den dataansvarlige bør derfor træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der passer bedst til den givne
situation).

 Fastlæggelse af præcise standarder — uden mulighed for fortolkning — for at sende breve/e-
mails.

 Passende uddannelse af personalet i, hvordan man sender breve/e-mails.
 Når de sender e-mails til flere modtagere, vises de som standard i feltet "BCC".
 Der kræves yderligere bekræftelse, når der sendes e-mails til flere modtagere, og de ikke er

anført i feltet "BCC".
 Anvendelse af princippet om fire øjne.
 Automatisk adressering i stedet for manuel med data udtrukket fra en tilgængelig og ajourført

database. Det automatiske adresseringssystem bør revideres regelmæssigt for at kontrollere, om
der er tale om skjulte fejl og forkerte indstillinger.

 Anvendelse af meddelelsesforsinkelse (f.eks. kan meddelelsen slettes/redigeres inden for en vis
periode efter at have klikket på trykknappen).

 Deaktivering af automatisk udfyldning ved indtastning af e-mailadresser.
 Oplysningsmøder om de mest almindelige fejl, der fører til brud på persondatasikkerheden.
 Kurser og manualer om, hvordan man håndterer hændelser, der fører til brud på

persondatasikkerheden, og hvem der skal underrettes (inddragelse af
databeskyttelsesrådgiveren).
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7 ANDRE TILFÆLDE — SOCIAL ENGINEERING

7.1 SAG nr. 17: Identitetstyveri

7.1.1 SAG nr. 17 — Risikovurdering, afbødning og forpligtelser
124. Denne sag tjener som eksempel på betydningen af forudgående foranstaltninger. Bruddet udgør ud fra et

risikoniveau et højt risikoniveau33, da faktureringsdata kan give oplysninger om den registreredes privatliv
(f.eks. vaner, kontakter) og kan føre til materiel skade (f.eks. stalking, risiko for fysisk integritet). De
personoplysninger, der er indhentet under dette angreb, kan også anvendes til at lette overtagelsen af konti
i denne organisation eller udnytte yderligere autentifikationsforanstaltninger i andre organisationer. I
betragtning af disse risici bør der være en høj grænse for en "passende" autentifikationsforanstaltning,
afhængigt af hvilke personoplysninger der kan behandles som følge af autentifikation.

125. Som følge heraf er der behov for både en anmeldelse til tilsynsmyndigheden og en meddelelse til den
registrerede fra den dataansvarlige.

126. Den forudgående kundevalideringsproces skal klart præciseres i lyset af denne sag. De metoder, der blev
anvendt til autentifikation, var ikke tilstrækkelige. Den ondsindede part kunne foregive at være den tilsigtede
bruger ved at anvende offentligt tilgængelige oplysninger og oplysninger, som de ellers havde adgang til.

127. Det anbefales ikke at anvende denne form for statisk videnbaseret autentifikation (hvor svaret ikke ændres,
og hvor oplysningerne ikke er "hemmelige", som det ville være tilfældet med en adgangskode).

128. I stedet bør organisationen anvende en form for autentifikation, som vil resultere i en høj grad af tillid til, at
den autentificerede bruger er den tilsigtede person og ikke nogen anden. Indførelsen af en metode til
flerfaktorautentifikation uden for båndet ville løse problemet, f.eks. for at kontrollere behovet for ændringer,
ved at sende en anmodning om bekræftelse til den tidligere kontakt, eller ved at tilføje ekstra spørgsmål og
krav om oplysninger, der kun er synlige på de tidligere fakturaer. Det er den dataansvarliges ansvar at
beslutte, hvilke foranstaltninger der skal indføres, da denne kender detaljerne og kravene i forbindelse med
sin interne drift bedst.
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33 For vejledning om behandlinger, der "sandsynligvis indebærer en høj risiko", henvises til fodnote 10 ovenfor.

Et teleselskabs kontaktcenter modtager et telefonopkald fra en person, der udgiver sig for at være
kunde. Den formodede kunde kræver, at virksomheden ændrer den e-mailadresse, hvortil
faktureringsoplysningerne skal sendes fremover. Medarbejderen på kontaktcentret validerer
kundens identitet ved at anmode om visse personoplysninger som defineret i virksomhedens
procedurer. Personen angiver korrekt kundens skatteregistreringsnummer og postadresse (fordi
han havde adgang til disse elementer), som der anmodes om. Efter valideringen foretager
operatøren den ønskede ændring, og derefter sendes faktureringsoplysningerne til den nye e-
mailadresse. Proceduren omfatter ikke nogen meddelelse til den tidligere e-mailkontakt. Den
følgende måned kontakter den retmæssige kunde virksomheden og spørger, hvorfor han ikke
modtager fakturering til sin e-mailadresse, og afviser enhver henvendelse fra ham om en ændring
af e-mailkontakten. Senere bliver virksomheden klar over, at oplysningerne er blevet sendt til en
ulovlig bruger og tilbagefører ændringen.
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7.2 SAG nr. 18: E-maileksfiltration

7.2.1 SAG nr. 18 — Risikovurdering, afbødning og forpligtelser
129. Selv om angriberen sandsynligvis ikke havde til formål at indsamle personoplysninger, vil bruddet på

persondatasikkerheden sandsynligvis medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og
frihedsrettigheder, da bruddet kunne føre til både materiel skade (f.eks. finansielt tab) og immateriel skade
(f.eks. identitetstyveri eller -svig), eller oplysningerne kunne anvendes til at lette andre angreb (f.eks.
phishing). Bruddet bør derfor meddeles alle 99 ansatte og ikke kun de 10 ansatte, hvis lønoplysninger blev
lækket.

130. Efter at have fået kendskab til bruddet gennemførte den dataansvarlige en ændring af adgangskoden til de
kompromitterede konti, blokerede afsendelse af e-mails til angriberens e-mailkonto, underrettede
tjenesteudbyderen om den e-mail, som angriberen havde anvendt, om hans eller hendes handlinger,
fjernede de regler, som angriberen havde fastsat, og forbedrede varslingerne i overvågningssystemet med
henblik på at give en advarsel, så snart der blev oprettet en automatisk regel. Alternativt kan den
dataansvarlige fjerne brugernes ret til at fastsætte fremsendelsesregler, hvor IT-tjenesteteamet kun skal gøre
det efter anmodning, eller denne kan indføre en politik, hvorefter brugerne bør kontrollere og rapportere
om reglerne for deres konti én gang om ugen eller oftere på områder, der behandler økonomiske data.

131. Det forhold, at et brud kunne ske og forblive uopdaget i så lang tid, og det forhold, at social engineering i
længere tid kunne have været anvendt til at ændre flere oplysninger, fremhævede betydelige problemer i
den dataansvarliges IT-sikkerhedssystem. Disse bør behandles hurtigst muligt, f.eks. ved at lægge vægt på
automatiseringskontroller og ændringskontroller, detektion af hændelser og foranstaltninger til imødegåelse
af hændelser. Dataansvarlige, der behandler følsomme oplysninger, økonomiske oplysninger osv., har et
større ansvar for at sikre tilstrækkelig datasikkerhed.

Nødvendige foranstaltninger på grundlag af de afdækkede risici
Intern dokumentation Anmeldelse til tilsynsmyndighed Underretning af registrerede

  

En hypermarkedskæde opdagede tre måneder efter konfigurationen, at nogle e-mailkonti var
blevet ændret, og at der var oprettet regler, således at alle e-mails med visse udtryk (f.eks.
"faktura", "betaling", "bankoverførsel", "kreditkortautentifikation", "bankkontooplysninger") ville
blive flyttet til en ubrugt mappe og også videresendt til en ekstern e-mailadresse. På det tidspunkt
var der også allerede blevet udført et social engineering-angreb, dvs. at angriberen, der havde
angivet sig som leverandør, havde ændret bankkontooplysningerne til sine egne. Endelig var der
på dette tidspunkt blevet fremsendt flere falske fakturaer, som indeholdt de nye
bankkontooplysninger. E-mailplatformens overvågningssystem endte med at advare om
mapperne. Virksomheden var ikke i stand til at opdage, hvordan angriberen kunne få adgang til e-
mailkontiene, men antog, at en inficeret e-mail var skyld i, at den gruppe brugere, der var ansvarlige
for betalingerne, fik adgang.

På grund af den nøgleordsbaserede videresendelse af e-mails modtog angriberen oplysninger om
99 medarbejdere: navn og løn for en bestemt måned vedrørende 89 registrerede, navn, civilstand,
antal børn, løn, arbejdstid og resterende oplysninger om lønmodtagelse for 10 medarbejdere, hvis
kontrakt er ophørt. Den dataansvarlige underrettede kun de 10 medarbejdere, der tilhørte
sidstnævnte gruppe.


